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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ “THE RANCH” 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωσή  μας έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης , ηλικίας 6  έως 

16 ετών . 

 

Α. Συμμετοχή μέσω συμβεβλημένων με την Κατασκήνωση Φορέων που καλύπτουν το 

κατασκηνωτικό κόστος 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να παραδώσουν τα έντυπα που απαιτούνται, υπογεγραμμένα και 

συμπληρωμένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε σύμβασης και τον 

ενδεδειγμένο σύμφωνα με αυτήν τρόπο. Η μη έγκαιρη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων 

από τους γονείς/κηδεμόνες καθιστά τους ιδίους οικονομικά υπόχρεους έναντι της Κατασκήνωσης. 

 

    Β. Συμμετοχή ως ιδιώτες  

α)Κατασκηνωτική Περίοδος δέκα πέντε (15) &   είκοσι δύο (22) ημερών  

 
❖ Η προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ήμισυ του τελικώς καταβλητέου ποσού οφείλει να 

καταβληθεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής 
περιόδου.  

 
❖ H προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο στην περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού στην 

Κατασκήνωση λόγω σοβαρών και βεβαιωμένων λόγων υγείας (με σχετική βεβαίωση ιατρού) ή 
εάν ενημερωθεί η Κατασκήνωση εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της 
εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου. 

 
❖ Εφόσον το παιδί παραμείνει οκτώ (8) ημέρες στην Κατασκήνωση, καταβάλλεται ολόκληρο το 

συμφωνηθέν ποσό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησής του από την Κατασκήνωση. 
 

❖ Οι εκάστοτε εκπτώσεις ισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση διαμονής 
του παιδιού στο σύνολο της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου.   

 

Β)Κατασκηνωτική Περίοδος έντεκα (11) ημερών  

 
❖ Η εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού οφείλει να καταβληθεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) 

ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.  
 

❖ Το καταβλητέο ποσό δεν επιστρέφεται παρά μόνο στην περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού 
στην Κατασκήνωση λόγω σοβαρών και βεβαιωμένων λόγων υγείας (με σχετική βεβαίωση ιατρού)  
ή εάν ενημερωθεί η Κατασκήνωση εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη 
της εκάστοτε  κατασκηνωτικής περιόδου. 
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2. Επισκεπτήριο, παράδοση - παραλαβή παιδιών 

 

❖ Η άφιξη κατασκηνωτών για τις βασικές περιόδους των 22 ημερών (Α' Β' και Γ') πραγματοποιείται την 

ημέρα της εισόδου το πρωί στις 9:00-14:30 & το απόγευμα στις 16:30-19:30. Αν η άφιξη του παιδιού 

γίνει ημέρα που έχει ξεκινήσει ήδη μία βασική περίοδος (π.χ. ημιπερίοδος στην μέση της κύριας 

περιόδου ή άλλη περίοδος του ΟΑΕΔ) τότε οι ώρες άφιξης είναι το πρωί στις 10:30:-12:30 ή το 

απόγευμα στις 17:30-19:30. 

Απαγορεύεται  αυστηρά η είσοδος  των αυτοκινήτων εντός των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης 

εκτός από  την ημέρα άφιξης των βασικών περιόδων  των 22 ημερών (Α' Β' και Γ') και πάντοτε υπό την 

καθοδήγηση  και εποπτεία  αρμοδίων στελεχών της κατασκήνωσης. 

 

❖ Η αναχώρηση των κατασκηνωτών για τις βασικές περιόδους των 22 ημερών (Α' Β' και Γ') πραγματο- 

ποιείται την   22η  ημέρα της  κάθε κατασκηνωτικής περιόδου   το πρωί στις 10:00-14:30  & το 

απόγευμα στις 16:30-19:30 ή την 23η ημέρα της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου 09:30 έως 10:30 το 

πρωί . 

Αν η αποχώρηση  του παιδιού δεν συμπίπτει με την ημερομηνία αποχώρησης  των  βασικών  

περιόδων των 22 ημερών (πχ ημιπερίοδος στην μέση της κύριας περιόδου ή άλλη περίοδος του ΟΑΕΔ) 

τότε η ώρα αναχώρησης είναι το πρωί στις 10:30:-12:30 ή το απόγευμα στις 17:30-19:30. 

 

❖ Το επισκεπτήριο πραγματοποιείται αυστηρά μόνο κάθε Κυριακή και συγκεκριμένα: 
 

           Πρωί    από 10:30 πμ. έως 13:00 μ.μ. και 
           Απόγευμα  από 17:30 μμ. έως 19:30 μ.μ. 
εκτός εάν οριστεί από τη Διεύθυνση της Κατασκήνωσης  άλλη ημέρα ή/και ώρα. Για οποιαδήποτε 
συναφή αλλαγή στο πρόγραμμα του επισκεπτηρίου θα ενημερωθείτε εγγράφως από την κατασκήνωση 
κατά την άφιξη του/των παιδιού/ιών σας.  
 
❖ Μετά το απογευματινό επισκεπτήριο ακολουθεί γιορτή για τους γονείς στο θεατράκι με 

παρουσιάσεις των παιδιών από τις δραστηριότητες όλης της εβδομάδας. 
❖ Το επισκεπτήριο σε άλλες ημέρες και ώρες πλην των ανωτέρω  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ γιατί δύναται να 

προκαλέσει αναστάτωση στη λειτουργία της Κατασκήνωσης αλλά και στα ίδια τα παιδιά. 
❖ Η χορήγηση άδειας εξόδου καθώς και η παράδοση/παραλαβή των παιδιών από τον χώρο του 

“The Ranch” γίνεται αποκλειστικά  από τους ίδιους τους γονείς ή τους κηδεμόνες με την επίδειξη 
της αστυνομικής ταυτότητά τους, τα στοιχεία της οποίας έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή του 
παιδιού στην Κατασκήνωση και αποκλειστικά κατά τις ώρες που αναφέρονται στο site. Από την 
στιγμή της έκδοσης άδειας εξόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου, οι γονείς / κηδεμόνες 
φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών τους. 

❖ Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού επιθυμούν όπως τρίτο πρόσωπο (εκτός 
των ιδίων) παραλάβει το παιδί από την Κατασκήνωση, προϋποτίθεται η επίδειξη νόμιμης 
έγγραφης εξουσιοδότησης των γονέων/κηδεμόνων, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής τους από αρμόδια Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ) και θα αναγράφει τα πλήρη 
στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προς παραλαβή του παιδιού προσώπου. 

 

❖ Δυνατότητα μεταφοράς κατασκηνωτών/τριών με πούλμαν 

Η κατασκήνωση διαθέτει δωρεάν μεταφορά με πούλμαν για την άφιξη και αποχώρηση των παιδιών 
(οι σχετικές ημερομηνίες και ώρες αναρτώνται στο site της κατασκήνωσης) . Για την κράτηση θέσης 
στο πούλμαν απαιτείται: Α) Δήλωση /συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα για τη μεταφορά . Β) Έγγραφη 
εξουσιοδότηση των γονέων/κηδεμόνων, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από Α.Τ.  ή Κ.Ε.Π. σε περίπτωση παραλαβής του παιδιού από τρίτο πρόσωπο.  
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3. Επικοινωνία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και παιδιών 

 
 
❖ Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τα παιδιά τους γίνεται μόνο κάθε απόγευμα 

από τις 17:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Κατασκήνωσης στο τηλέφωνο 
27410-93800. Εναλλακτικά, η επικοινωνία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής Fax στο 
27410-93685. Επιπροσθέτως, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα το 
οποίο θα παραδοθεί στο παιδί, μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που 
θα βρείτε στο site της Κατασκήνωσης. 

 
❖ Επίσης τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες τους κατά τις ώρες των 

δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα από τις 10.30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και από τις 17.30 μ.μ. έως 
τις 19.30 μ.μ. από τα καρτοτηλέφωνα που βρίσκονται στο χώρο της γραμματείας. Συστήνουμε να 
αποφεύγεται για ψυχολογικούς λόγους, η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία, ιδιαίτερα κατά τις 
πρώτες ημέρες παραμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση.   

 
4. Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά- Απώλεια αντικειμένων  
 
❖ Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια κάθε γονέα/κηδεμόνα να προμηθεύσει το παιδί του με 

κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ενδεικτικά tablet ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο 

γονέας/κηδεμόνας που αποφασίζει να προμηθεύσει το παιδί του με τις εν λόγω συσκευές 

αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την χρήση και για την δραστηριότητα που αναπτύσσεται 

μέσω των συσκευών αυτών. 

 

❖ Η Κατασκήνωση “The Ranch” δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση 

απώλειας ή φθοράς των ανωτέρω αναφερόμενων ηλεκτρονικών παιχνιδιών/συσκευών και κινητών 

τηλεφώνων ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εύλογη χρήση αυτών από τα παιδιά ή την 

επίβλεψή των παιδιών κατά τη χρήση των εν λόγω συσκευών. 

 

❖ Οι γονείς  φέρουν την  ευθύνη εφοδιασμού του παιδιού  με τα απαραίτητα είδη που οφείλει να 

έχει μαζί του κατά την διαμονή του στην  κατασκήνωση, για τα οποία ενημερώνουμε λεπτομερώς 

μέσω της ιστοσελίδας www.ranch.gr  αλλά και  κατά την εγγραφή του παιδιού. Επίσης  οι γονείς 

φέρουν  την ευθύνη της συλλογής όλων των προσωπικών αντικειμένων του παιδιού κατά την 

αποχώρησή του από την κατασκήνωση. Η  κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  απώλεια ή 

συλλογή αυτών.  

 

❖  Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωσή μας ακολουθεί συγκεκριμένη 

διαδικασία συλλογής ξεχασμένων αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο μπορούν οι 

κατασκηνωτές να αναζητούν τυχόν απολεσθέντα. Μετά το πέρας της κάθε κατασκηνωτικής 

περιόδου τα ξεχασμένα απολεσθέντα αντικείμενα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο έως το 

τέλος κάθε  έτους . Εφόσον η κατασκήνωση επιβεβαιώσει ότι έχουν εντοπισθεί  τα τυχόν  

ξεχασμένα  αντικείμενα , οι γονείς μπορούν, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας, να τα παραλαμβάνουν 

από τις εγκαταστάσεις του The RANCH στο Σοφικό Κορινθίας ή  από τα κεντρικά γραφεία στον 

Πειραιά επί της οδού Ακτή Μιαούλη 5  ή με courier  με δική τους χρέωση. 

5. Διατροφή  

 

❖ Η κατασκήνωση μας προσφέρει  στα παιδιά υγιεινό πλήρες διατροφικό πρόγραμμα, που καλύπτει 

τις απαιτήσεις του οργανισμού τους. Απαγορεύεται στους κατασκηνωτές, για λόγους ασφάλειας 

και υγείας, να φέρουν στις αποσκευές τους ή να κρατούν στους κοιτώνες  οποιοδήποτε είδος 

τροφής για λόγους ασφάλειας και υγείας . Η κατασκήνωσή μας έχει πιστοποίηση Η.A.C.C.P. System. 

http://www.ranch.gr/
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Η κατασκήνωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τυχόν απαιτούμενη ή συνιστάμενη ειδική  διατροφή , 

καθώς το διατροφικό πρόγραμμα είναι κοινό για όλους .  

 

❖ Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη γνωστοποίησης στην Κατασκήνωση τυχόν αλλεργιών των 

κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών δια της συμπλήρωσης του σχετικού χωρίου του ιατρικού ιστορικού 

το οποίο ενυπόγραφα παραδίδεται στην Κατασκήνωση. 

 

❖ Η κατασκήνωση έχει δικαίωμα αλλαγής του αναρτημένου στο site  προγράμματος διατροφής  όποτε 

το κρίνει απαραίτητο. 

6 .Χορηγούμενα ιατρικά δεδομένα-διακομιδή σε Νοσοκομείο 

 

❖ Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υγείας του παιδιού τα οποία χορηγούν οι γονείς/κηδεμόνες 

προς την Κατασκήνωση “The Ranch” μέσω της συμπλήρωσης της οικείας φόρμας ιατρικού 

ιστορικού και έχοντας ρητώς και εγγράφως συναινέσει προς τούτο, τυγχάνουν επεξεργασίας, 

σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 10 αναλυτικά διαλαμβανόμενα, αποκλειστικά προς το σκοπό της 

ομαλής διαμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση, κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής 

περιόδου καθώς και της προστασίας της υγείας όλων των παιδιών/κατασκηνωτών.  

 

❖ Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να επισυνάψουν στην προς συμπλήρωση φόρμα ιατρικού 

ιστορικού σχετική βεβαίωση παιδιάτρου για τον πλήρη και προσήκοντα εμβολιασμό του. 

 

❖ Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των διαλαμβανόμενων 

στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού στοιχείων και δηλώνουν υπευθύνως ότι το ενημερωτικό δελτίο 

περιλαμβάνει το πλήρες και αληθές ιατρικό ιστορικό του παιδιού, καθώς και ότι μέχρι σήμερα 

ουδέν άλλο πρόβλημα υγείας  ή αλλεργίας παρουσιάζει. Κατά την άφιξη του παιδιού, οι 

γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να δηλώσουν στην  κατασκήνωση κάθε στοιχείο ή περιστατικό 

που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση οιοδήποτε κινδύνου για το 

παιδί, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση των αρμόδιων υπαλλήλων  της 

κατασκήνωσης. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία η κατασκήνωση  έθεσε σαφείς γραπτές 

ερωτήσεις στους γονείς/κηδεμόνες, τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από 

μέρους της εκτίμηση του σχετικού  κινδύνου. Οι ελλιπείς απαντήσεις –πληροφορίες ή η απόκρυψη 

κάθε στοιχείου ή περιστατικού που οι γονείς/κηδεμόνες γνωρίζουν δίδει στην κατασκήνωση το 

δικαίωμα απομάκρυνσης του παιδιού και να προβεί σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο προβλέπει η 

νομοθεσία. 

 

❖ Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης του ιατρικού ιστορικού ή ανάκλησης της συγκατάθεσης 

επεξεργασίας δεδομένων υγείας, η Κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την 

(περαιτέρω) παραμονή του παιδιού/κατασκηνωτή για λόγους ασφαλείας της κατασκηνωτικής 

Κοινότητας και των υπολοίπων κατασκηνωτών. 

 

 

❖ Τα φάρμακα (ακόμα και παραϊατρικά σκευάσματα, βιταμίνες κτλ ) παραδίδονται μόνο στον ιατρό 

της κατασκήνωσης  "The Ranch" από τους γονείς/κηδεμόνες και παραμένουν εκεί μέχρι την 

αποχώρηση του παιδιού. Οι γονείς/κηδεμόνες με δική τους αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνουν 

να τον ενημερώσουν τον ιατρό προσηκόντως για την αιτία λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, τη 

συνιστώμενη δοσολογία της, το όνομα του ιατρού που συνέστησε την αγωγή, το συνταγολόγιο 

καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του . Απαγορεύεται ρητώς οι κατασκηνωτές /τριες να φέρουν 

στις αποσκευές τους οιοδήποτε φάρμακο ή παραϊατρικό σκεύασμα. 
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❖ Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη  χορήγηση από τον 

ιατρό κατασκήνωσης "The Ranch" των απαραίτητων  δραστικών  ουσιών , εφόσον τούτο κριθεί 

απαραίτητο από αυτόν , για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κινδύνου της ζωής  

του κατασκηνωτή/της κατασκηνώτριας , όπως αλλεργικού σοκ, επιληπτική κρίση  κ.τ.λ. 

 

❖ Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στην άμεση διακομιδή του 

παιδιού σε κοντινό Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή εξωτερικό ιατρό με πρωτοβουλία της 

Κατασκήνωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό της Κατασκήνωσης.  

 

❖ Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη  χορήγηση από τον 

ιατρό  κατασκήνωσης "The Ranch"  αντιπυρετικού/παυσίπονου (βασική δραστική ουσία: 

παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη)  , εφόσον τούτο  κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση τυχόν 

συμπτωμάτων ασθενείας του /της κατασκηνωτή/τριας.. 

 

❖ Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση αντιφθειρικού  

στο παιδί τους εφόσον  διαπιστωθεί από τα στελέχη της   κατασκήνωσης "The Ranch" η ύπαρξη 

ψειρών ή κόνιδας επί του τριχωτού της κεφαλής του/της κατασκηνωτή /τριας. 

 

7.Περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούται η Κατασκήνωση να προβεί στην απομάκρυνση παιδιού 

από το χώρο της Κατασκήνωσης 

 

❖ Η Κατασκήνωση “The Ranch”, μεριμνώντας για την ομαλή διεξαγωγή όλων των κατασκηνωτικών 

περιόδων και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλα τα παιδιά, διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση παιδιού από την Κατασκήνωση μετά από σχετική απόφαση 

της αρμόδιας Επιτροπής της Κατασκήνωσης, η οποία αποτελείται από: 

 

• τον Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο Κατασκήνωσης, 

• τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης, 

• τον Ιατρό της Κατασκήνωσης, 

• τον Ψυχολόγο ή την Κοινωνική Λειτουργό και 

• τον Διευθυντή της Κατασκήνωσης.   

ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν οι γονείς/κηδεμόνες έχουν αποσιωπήσει κατά την εγγραφή του παιδιού στην Κατασκήνωση 
την ύπαρξη σοβαρού ιατρικού προβλήματος/ασθένειας του παιδιού, την οποία η Κατασκήνωση 
δεν δύναται να αντιμετωπίσει. 

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί αναπτύσσει έντονα επιθετική συμπεριφορά έναντι των υπολοίπων 

παιδιών ή αρνείται εξακολουθητικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εκάστοτε 

Ομαδάρχη/Κοινοτάρχη.  

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί παρενόχλησε σεξουαλικά άλλο παιδί. 

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί φέρει μαζί του αιχμηρά αντικείμενα όπως σουγιάδες, μαχαίρια και 

λοιπά αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν τραυματισμό ή προϊόντα καπνού ή ηλεκτρονικό 

τσιγάρο. 

• Όταν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των κατασκηνωτών ή των γονέων/κηδεμόνων τους με τους 

όρους του παρόντος Κανονισμού. 

        Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 
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8.Η Τράπεζα του “The Ranch” 

 
Για λόγους ασφαλείας και για να αποκτήσουν οι μικροί μας φίλοι ευχέρεια στις οικονομικές 
συναλλαγές, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν το μικρό χαρτζιλίκι των παιδιών τους 
στην «Τράπεζα» του “The Ranch” και μόνο, λαμβάνοντας την αντίστοιχη ονομαστική κάρτα που θα 
διαχειρίζεται το ίδιο το παιδί-κατασκηνωτής. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών από τους μικρούς 
μας φίλους  η κατασκήνωση δεν φέρει ευθύνη απώλειας αυτών ή φύλαξης αυτών στους κοιτώνες . 
Δίδεται η δυνατότητα στους γονείς να προβούν σε εκκρεμή τηλεφωνική κατάθεση για το παιδί 
τους, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στην «Τράπεζα» του “The Ranch” και μόνο, στο επόμενο 
επισκεπτήριο και το αργότερο κατά την αναχώρηση του παιδιού. 
 

9.Επιλογή παρέας παιδιών-κατανομή 
 

❖ Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει να είναι στην ίδια ομάδα με φίλους του, αρκεί το αίτημα αυτό να 
κοινοποιηθεί έγκαιρα από τους γονείς/κηδεμόνες του στην Κατασκήνωση και τουλάχιστον δέκα 
(10)ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του παιδιού.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παιδιά να 

είναι σε όμορη ηλικία(+ ,-  ένα έτος), ιδίου φύλου, και να έχουν ημερομηνία άφιξης μίας εκ 
των: 16/6/2020, 10/7/2020, 2/8/2020 . Η δημιουργία μίας κοινής παρέας σε ημερομηνίες 
μεταγενέστερες από την εναρκτήρια ημέρα της βασικής περιόδου των 22 ημερών που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν ελεύθερα κενά κρεβάτια στο ίδιο 
δωμάτιο και πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 
 

❖ Σε κάθε περίπτωση: Η κατανομή των παιδιών σε ομάδες (δωμάτια) και κοινότητες 
πραγματοποιείται από την κατασκήνωση με βάση τον προγραμματισμό της, δε δίδεται η 
δυνατότητα επιλογής στους γονείς/κηδεμόνες συγκεκριμένης ομάδας (δωμάτιο ) ή κοινότητας. 
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα σύμπτυξης 
ομάδων, εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο για την αποτελεσματική και ασφαλή  λειτουργία των 
προγραμμάτων της και την εν γένει ομαλή διεξαγωγή της κατασκηνωτικής περιόδου . 
 
 
 

10.Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

❖ Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού 
Ακτή Μιαούλη αριθμός 5 και διατηρεί υποκατάστημα στο Σοφικό Κορινθίας συλλέγει και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων 
τους σε συμμόρφωση με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)»  για την 
διασφάλιση: 
(α) της εύρυθμης και ομαλής διαμονής των κατασκηνωτών στο χώρο της Κατασκήνωσης κατά τη  

συμμετοχή τους σε εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο, 

(β) της επικοινωνίας των κατασκηνωτών αλλά και της ιδίας της εταιρείας με τους 

γονείς/κηδεμόνες των κατασκηνωτών,  

(γ) της προστασίας της σωματικής υγείας των κατασκηνωτών.  

 

❖ Η νομική βάση της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση της 

σύμβασης, η συγκατάθεσή των γονέων/κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων των ιδίων αλλά και των κατασκηνωτών καθώς και αναφορικά με τα δεδομένα υγείας 

των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών η προστασία των ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων.  

 
❖ Κατά την εγγραφή των κατασκηνωτών η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα: 
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(α) αναγνωριστικά στοιχεία των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους και στοιχεία 

επικοινωνίας αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 

διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο και email), 

(β) δεδομένα που αφορούν στην υγεία των κατασκηνωτών,  

(γ) δεδομένα που αφορούν στην εργασία (περιγραφή θέσης) των γονέων/κηδεμόνων των 

κατασκηνωτών,  

(δ) δεδομένα που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου των 

κατασκηνωτών από το χώρο της Κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής 

περιόδου. 

 

❖ Επίσης η εταιρεία δύναται να συλλέξει: 

   

(α) δεδομένα εικόνας (φωτογραφίες) των κατασκηνωτών για το σκοπό της δημιουργίας 

αναμνηστικού άλμπουμ, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του 

γονέα/κηδεμόνα εκάστου κατασκηνωτή δια της συμπλήρωσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

Παροχής Συγκατάθεσης, 

(β) δεδομένα εικόνας μέσω βιντεοσκόπησης των κατασκηνωτών για το σκοπό της δημιουργίας 

διαφημιστικού βίντεο, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του 

γονέα/κηδεμόνα εκάστου κατασκηνωτή δια της συμπλήρωσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

Παροχής Συγκατάθεσης.  

 

 

❖ Η εταιρεία θα διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και 
των γονέων/κηδεμόνων τους για χρονικό διάστημα μέχρι (10) έτη από την λήξη της εκάστοτε 
κατασκηνωτικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο κατασκηνωτής. 
 

❖ Η εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα -πλην του ιατρικού ιστορικού 
των κατασκηνωτών το οποίο δεν διαβιβάζεται ούτε κοινοποιείται σε τρίτους εκτός της εταιρείας 
«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.»- σε συνεργάτες της παρόχους υπηρεσιών, όπως η εταιρεία “APIFON 
SINGLE MENTERPRIVATE COMPANY”,  “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ” και μόνο για το σκοπό της εκ 
μέρους της παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και πάντοτε υπό 
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν υφίστανται 
οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 0ι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και 
των γονέων/κηδεμόνων τους αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
Α.Ε.» και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας. 

 

❖ Ο γονέας/κηδεμόνας έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και 
περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του κατασκηνωτή. Ο 
γονέας/κηδεμόνας έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη χορηγούμενη 
συγκατάθεσή του μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ranch.gr ή μέσω 
επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210- 4100121 καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
 

11. Πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού 
 

Οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται το περιεχόμενο και τους όρους του παρόντος              
Κανονισμού δια της λήψεως αντιγράφου αυτού κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου 
αλλά και οποτεδήποτε το επιθυμούν μέσω της επίσκεψης της ιστοσελίδας www.ranch.gr όπου ο 
Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος.  

mailto:info@ranch.gr
http://www.ranch.gr/

